
BASHKIA KOLONJË

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. prot Data:
08.05.2020

Për: BOE “ Arkonstudio Shpk ” L42019004I dhe “4 A-M Shpk ” K92005016L

Adresa: Arkonstudio Shpk Tiranë ,Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33 dhe 4 A-M Shpk,Tiranë ,
Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M,Apartamenti A1, kati i I-re.

Procedura e prokurimit: “E HAPUR”, “PUNË”,prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës: REF-53703-03-10-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i rrjetit të brëndshëm dhe të jashtëm të
furnizimit me ujë të qytetit të Leskovikut.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.BOE “ Arkonstudio Shpk ” dhe “ 4 A-M Shpk ”

Emri i plotë i shoqërisë

L42019004I K92005016L

numri i NIPT-it

Vlera 229.904.869,56 ( Dyqindenjëzetëenëntëmilionenëntëqindekatërmijëetetëqindegjashtë
dhjetëenëntë pikë pesëdhjetë e gjashtë) Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ___________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ Arkonstudio Shpk ” ,me nius
nr. L42019004I dhe “4 A-M Shpk ” me nius nr.K92005016L , me adresë: Arkonstudio Shpk ,
Tiranë ,Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33 dhe 4 A-M Shpk,Tiranë ,Rruga Artan Lenja Pallati i 4
A-M,Apartamenti A1, kati i I-re, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
229.904.869,56 (Dyqindenjëzetëenëntëmilionenëntëqindekatërmijëetetëqindegjashtëdhjetëe
nëntë pikë pesëdhjetë e gjashtë) Lekë pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë

Emri Bashkisë Kolonjë

Adresa Sheshi “ Rilindja ”

Tel/Fax +355 812 2 2225 ; +355 812 2 3173

E-mail bashkia.kolonje@gmail.com

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me
shkrim për lidhjen e kontratës.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 30.04.2020

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ERION ISAI


